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ETIQUETES ECOLÒGIQUES AL PAPER D’OFICINA 
 

Encara avui perduren alguns falsos mites a l’entorn del paper reciclat, com que és 
de mala qualitat, que embussa les màquines o que és lleig. Aquestes justificacions 
són utilitzades sovint per seguir utilitzant paper blanc, que majoritàriament incorpo-
ra contaminants com el clor en el procés de fabricació.  
 

És cert que els primers paper reciclats no eren gaire reeixits, però d’això fa més de 
20 anys i actualment trobem al mercat una gran varietat d’aquest tipus de paper 
que compleix els mateixos estàndards de qualitat que el paper blanc. Valorar si el 
paper reciclat és lleig és una questió subjectiva, però sí és visualment més confor-
table que el paper blanc, atès que redueix els reflexos i enlluernaments produïts 
per la il·luminació dels espais de treball i/o estudi. 
 

Per ajudar-nos a fer una compra de paper responsable, i anar més enllà en la 
nostra reducció de l’impacte ambiental en l’ús del paper, disposem de les etique-
tes ecològiques. Aquestes certificacions ens permeten seleccionar aquells 
productes més respectuosos amb el medi ambient i la salut de les persones. 
 

Què ens ofereix el paper amb certificació ecològica? 
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Àngel Blau 
Paper reciclat. 
Menor ús de productes tòxics i/o perillosos (formaldehid, pentaclorofenol, etc.). 
No s’utilitzen colorants ni pigments amb mercuri, plom o cadmi. 
En el blanqueig no es fa servir clor ni substàncies no biodegradables. 

Cigne Nòrdic 
Paper fabricat amb fibres verges procedents d’explotacions forestals sostenibles. 
Ús limitat de productes químics perjudicials per al medi ambient. 
Menor nivell d’emissions contaminants a l’atmosfera i l’aigua. 
Menor consum d’energia en la producció del paper. 

FSC 
L’explotació forestal per obtenir les fibres verges es realitza protegint el bosc, fent-ne un 
ús eficient i conservant els recursos naturals (aigua, sòls, ecosistemes). 
La gestió forestal respecta les lleis, tractats i acords sobre boscos. 
L’explotació del bosc contribueix a millorar la qualitat de vida dels treballadors fo-
restals i de les comunitats locals. 

Ecoetiqueta europea / distintiu garantia qualitat ambiental 
Paper reciclat com a mínim en un 90%. 
No s’utilitzen en la producció metalls pesants, compostos blanquejants i altres subs-
tàncies contaminants com agents tensioactius no biodegradables. 

 

http://www.blauer-engel.de/en/index.php
http://www.svanen.nu/Default.aspx?tabName=StartPage
http://www.fsc-spain.org/
http://mediambient.gencat.cat/cat/empreses/ecoproductes_i_ecoserveis/criteris_distintiu.jsp?ComponentID=72315&SourcePageID=72324#1

